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“मी धाव ूशकते,” ममन्नी म्हणाली.  “मी खपू उंच उड्या मारू शकते.”  



मी झोके घेऊ शकते.  

मी असं लटकू शकते.  

मी झाडावर चढून 
आकाशाला हात लाव ू
शकते. 

पण कोणीतरी मला सांगा ना की, 
“मला उडता का येत नाही?” 



“हम्म! जरा बघ ूबरं... 
थोडं समजनू घेऊ द.े...  
हां, मला मामहती आह,े का? 

ह ेजे काही त ूपायात घातलं आहसे ना, बटू.  
ते बटू नाही उडू शकत. 



ते काढून टाक. 
ते काढून टाक.  
त्यानंतर अगदी वर  
उंच शेंड्यापयंत चढून जा.  

तझु्या पायातल्या बटुांमशवाय, 
मला खात्री आह ेतलुा उडता येईल. 
अच्छा, टाटा...!” 



मबना बटुांची ममन्नी वर चढली. 
ती झाडाच्या शेंड्यापयंत पोहोचली. 

आमण ती म्हणाली, 
“मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी..........” 



धडाSSSSम....... 



“ओह्ह! असं नाही! 
मकती गडबड-गोंधळ. 
ह ेकाही बरोबर नाही. 
सगळं चकुीचं आह.े 
पायांनी नाही उडता येत. 
गाण्यासोबत उडता येतं. 

मी नेहमी गात असते. 
मी हळूवार सरूात गाते. 
मी उंच सरूात गाते. 

परत वरती जा आमण गाणं म्हण. 
कारण गाण्यामळेुच तलुा उडता येईल.  
अच्छा.. टाटा!” 



तर ममन्नी पनु्हा वरती गेली. 
आमण झाडाच्या उंच टोकावरून गाऊ 
लागली. 

“मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी..........” 



“नाही. ह ेकाही बरोबर नाही. 
तलुा मदसत नाही का? 

तलुा समजत नाही का? 

तलुा उडायचं असेल तर, 
तझु्या शरीरावर माझ्यासारखेच,  
लाल-काळे मिपके हवेत. 

धडाSSSSम....... 



तझु्यावर लाल मिपके काढते. 
तझु्यावर काळे मिपके काढते. 
तझु्या शेपटीवर, तझु्या डोक्यावर, तझु्या 
कानांवर, तझु्या पािीवर 

आता तझु्यावर पण आहते मिपके. 
त ूआकाशात तरंगत जाशील. 
घाबरायचं काहीच कारण नाही. 
कारण मिपक्यांमळेु त ूउडू लागशील. 
अच्छा, टाटा...!” 



अशाप्रकारे लाल-काळे मिपके 
घेऊन, 
ममन्नी शेंड्यापयंत चढली. आमण ती म्हणाली, 

“मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी..........” 



धडाSSSSम....... 



“ओह्ह, नाही, नाही! 
नाही, नाही, नाही! 
असं नाही उडता येणार. 
तलुा मपसं असायला हवी. 
हां, उडण्यासािी मपसंच हवी. 

मी तझु्यावर गम लावते. 
तो गम सकुण्याआधी 
त ूत्या मपसांमध्ये लोळ. 
मग तलुा उडता येईल. 
अच्छा टाटा...!” 



ममन्नी त्या मपसांमध्ये भरपरू लोळली. 
मग ती झाडाच्या शेंड्यापयंत चढली. 

आमण ती म्हणाली, 
“मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी..........” 



धडाSSSSम....... 



“पायांमळेु नाही. 
गाण्यामळेु नाही. 
मपसांमळेु तर नाहीच नाही. 
यातलं काहीच बरोबर नाही.  

आमण त्या काळ्या-लाल मिपक्यांनी 
अगदीच नाही शक्य! 
उडायचे असेल तर 
तलुा हवेत पंख! 



आपण तझु्यासािी पंख बनवयूा.  
प्रयत्न एवढा करून बघयूा.   

आमण तझेु जेव्हा पंख असतील,  
त ूनक्कीच उडू लागशील.  
अच्छा टाटा...!” 



मतने स्वतःला लावले पंख  
आमण चढून गेली शेंड्यापयंत 

आमण ती म्हणाली, 
“मी उडू शकते, 
मी उडू शकते, 
मी..........” 



धडाSSSSम....... 



“याला काहीच अथथ नाही. 
हरले आता मी. 
मला नाही उडता येणार. 
मी फक्त झाडांवर चढणार.” 

“तलुा येईल उडता.  
त्या झाडावर चढ 

पनु्हा एकदा...” 



“िीक आह”े, ममन्नी म्हणाली.  
“पण हा माझा अगदी शेवटचा प्रयत्न.” 

आमण ती म्हणाली, 
“मी उडू शकते, 
मी उडू शकते...... 



मी... उडू... शकते...” 



समाप्त  “अच्छा, टाटा...!” 


